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MUTAÇÕES CROMOSSÔMICAS  9º ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Semana 22 – Atividades 

 
01. Quanto às mutações cromossômicas, leia as afirmações abaixo:  

I. As mutações numéricas podem ser classificadas em dois tipos: euploidias e aneuploidias.  
II. Euploidia é quando ocorre perda ou acréscimo de um ou alguns cromossomos. Aneuploidia é 

quando ocorre perda ou acréscimo de genomas (formando-se células 3n, 4n e assim por diante).  
III. Euploidia é quando ocorre perda ou acréscimo de genomas. Aneuploidia é quando ocorre perda 

ou acréscimo de um ou alguns cromossomos.  
IV. A síndrome de Down e a síndrome de Turner são alguns exemplos de aneuploidias.  
 
Estão corretas:  
a) I e II, apenas  
b) I e III, apenas  
c) I, II e IV, apenas  
d) I, III e IV, apenas  
e) III e IV, apenas 

 
02. A síndrome de Down é uma das muitas anomalias causadas por alterações no número 

cromossômico. Os cromossomos são corpúsculos intracelulares que dirigem o desenvolvimento do 
feto. No primeiro trimestre de vida, o rastreamento bioquímico pode ser feito por proteínas anormais 
no plasma materno ou por cariotipagem e é capaz de triar 68% das gestações com síndrome de 
Down.  Assinale a afirmativa INCORRETA. 
a) Anomalias cromossômicas ocorrem quando uma criança recebeu um número de cromossomos 

menor ou maior que o normal tanto nos autossomos quanto nos cromossomos sexuais. 
b) A síndrome de Down ocorre quando um feto recebeu um cromossomo a mais no par 21, 

causando alteração do desenvolvimento e levando ao aparecimento de características típicas da 
síndrome. 

c) A síndrome de Down pode surgir por não-disjunção cromossômica tanto na gametogênese 
feminina quanto na masculina. 

d) Os descendentes de dois indivíduos com síndrome de Down serão obrigatoriamente afetados por 
essa anomalia. 

 
03. Várias síndromes genéticas apresentam como causa alterações cromossômicas, podendo-se citar, 

como exemplos, as síndromes de Turner, Down e Klinefelter. Em relação à Síndrome de Down, 
assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 
01. A maioria dos casos de Síndrome de Down ocorre por uma tetrassomia do cromossomo 21. 
02. A monossomia do cromossomo 21 é um tipo de alteração cromossômica que leva à Síndrome de 

Down. 
04. A Síndrome de Down é uma alteração cromossômica do tipo numérica, sendo considerada uma 

aneuploidia. 
08. A existência de três cromossomos 21 (trissomia do cromossomo 21) causa a Síndrome de Down. 
16. A Síndrome de Down é uma alteração cromossômica atribuída a alterações nos cromossomos 

sexuais. 
32. O exame do cariótipo é um método de diagnóstico para a Síndrome de Down. 

 
04. Suponha que na espermatogênese de um homem ocorra não-disjunção dos cromossomos sexuais na 

primeira divisão da meiose, isto é, que os cromossomos X e Y migrem juntos para um mesmo polo 
da célula. Admitindo que a meiose continue normalmente, 
a) qual será a constituição cromossômica dos espermatozoides formados nessa meiose, no que se 

refere aos cromossomos sexuais? 
b) quais serão as possíveis constituições cromossômicas e possíveis síndromes (aneuploidias) de 

crianças geradas pelos espermatozoides produzidos nessa meiose, no caso de eles fecundarem 
óvulos normais? 
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05. Um homem fenotipicamente normal, após submeter-se à análise de seu cariótipo, descobriu que era 
portador de uma rara alteração cromossômica estrutural que envolvia dois pares de cromossomos. 
Tal alteração está representada a seguir, juntamente com o padrão normal. 

 
 
a) Em relação aos cromossomos esquematizados, quantos gametas diferentes serão produzidos 

pelo homem portador da aberração? 
b) Qual tipo de mutação cromossômica está representada na figura? 

 
06. No processo evolutivo, existem fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética em uma 

população como a mutação gênica e a mutação cromossômica. Esta última apresenta duas 
modalidades, que são: as mutações numéricas e as mutações estruturais. Com relação às mutações 
estruturais, explique os tipos existentes dessas alterações. 

 
07. As mutações cromossômicas, ao contrário das mutações gênicas, são detectadas por exame 

microscópico e se caracterizam por alterações no número ou na estrutura dos cromossomos. É 
importante lembrar que várias doenças geneticamente determinadas em humanos são causadas por 
alterações dos cromossomos. Em relação às mutações cromossômicas, julgue os itens. 
00. A síndrome de Turner (45,XO), por monossomia do cromossomo X, e a síndrome de Down 

(47,XX+21 ou 47,XY+21), por trissomia do cromossomo 21, são exemplos de alterações 
cromossômicas numéricas. 

01. A não-disjunção dos cromossomos ou cromátides homólogas é a causa das alterações estruturais 
dos cromossomos. 

02. As deleções são rearranjos balanceados, não mudam a quantidade de material genético, não 
apresentam anomalias particulares no nível fenotípico, sendo, em geral, viáveis. 

03. As translocações recíprocas são aquelas que envolvem quebras em cromossomos de pares 
diferentes, com consequente troca dos segmentos situados entre as quebras. 

 
08. A permutação é um processo que permite a recombinação entre os genes, aumentando a 

variabilidade genética nas populações. O aumento da variabilidade genética pode ocorrer por 
mudanças estruturais nos cromossomos, chamadas mutações cromossômicas estruturais. A respeito 
dessas mutações, assinale o que for correto. 
01. A deficiência ou deleção ocorre quando um cromossomo perde um segmento em função de 

quebras. Deficiências muito acentuadas podem ser letais, uma vez que a perda de muitos genes 
altera profundamente as condições do indivíduo. 

02. As mutações cromossômicas estruturais apresentam alteração no número de cromossomos, 
além da alteração estrutural. 

04. A translocação ocorre quando dois cromossomos homólogos se quebram simultaneamente e 
trocam seus segmentos. Na meiose os dois pares de cromossomos homólogos emparelham-se 
lado a lado em função da translocação. 

08. A inversão ocorre quando um cromossomo sofre quebra em dois pontos e o segmento entre as 
quebras apresenta um giro de 180 graus, soldando-se invertido no cromossomo. A sequência de 
genes apresenta-se, assim, invertida em relação à anterior. 

16. A duplicação corresponde à ocorrência de um ou mais segmentos em dose dupla, em um mesmo 
cromossomo e nem sempre reduz a viabilidade do organismo.  

 
09. Paula tem Síndrome de Turner e Marisa tem características fenotípicas da Síndrome do Triplo X. 

Análises genéticas confirmaram que Marisa tem três cromossomos sexuais X. Qual o número 
diploide de cromossomos de Paula e qual o número diploide de cromossomos de Marisa? 
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10. Analisando a figura abaixo, que representa um cariótipo humano, é correto afirmar que se trata do 
cariótipo de um indivíduo 

 
01. do sexo masculino. 
02. do sexo feminino. 
04. com Síndrome de Down. 
08. com Síndrome de Patau. 
16. com Síndrome de Edwards. 
32. com cariótipo normal. 
64. com uma anomalia numérica de autossomos. 

 
11. A Síndrome de Turner constitui uma alteração genética que afeta o sexo feminino, cujos indivíduos 

geralmente apresentam tórax largo, disgenesia gonodal, pescoço curto e largo, e baixa estatura, 
entre outras características. 
 
Sobre as causas dessa Síndrome, e outras que ocorrem na espécie humana, é correto afirmar: 
a) A Síndrome de Turner é uma alteração cromossômica relacionada com os cromossomos 

autossômicos. 
b) A principal causa das síndromes cromossômicas humanas é a não disjunção das cromátides 

irmãs na meiose I. 
c) A Síndrome de Klinefelter acomete indivíduos do sexo masculino que apresentam dois ou mais 

cromossomos Y. 
d) A maioria das síndromes cromossômicas da espécie humana é originada pela não disjunção dos 

cromossomos homólogos na meiose II. 
e) A não disjunção de cromossomos homólogos na meiose I resulta em desbalanço cromossômico 

nos gametas gerados. 
 
12. Todas as trissomias autossômicas possíveis podem ser encontradas entre os abortos precoces, mas 

apenas as trissomias 13, 18 e 21 sobrevivem, em geral, até o nascimento. 
Sobre tema é correto afirmar, exceto: 
a) As síndromes decorrentes das trissomias 13, 18 e 21 são a síndrome de Patau, síndrome de 

Edwards e síndrome de Down, respectivamente. 
b) A síndrome de Down é a única trissomia autossômica compatível com a sobrevivência na vida 

adulta. 
c) Indivíduos com síndrome de Down em decorrência de trissomia do 21 são estéreis. 
d) As síndromes de Klinefelter e Turner não se enquadram nas aneuploidias em cromossomos 

autossômicos. 
 


